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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência 

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza remuneratória/ 

Indenizatória – incidência no cálculo do limite de 70% previsto no art. 29-A da CF 

 

Em consulta formulada pelo Presidente da Câmara de Anápolis, foram feitos os seguintes 

questionamentos: (1) Os gastos com indenização por exoneração dos servidores efetivos e 

comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no elemento “11 – Vencimentos e 

Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e restituições trabalhistas”? ; e (2) 

Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos gastos com folha de pagamento 

para efeitos de observância do limite constitucional de 70% trazido no art. 29-A da CF/88?” O tema 

promovou amplo debate nas Unidades Técnicas do TCMGO; ao final, o Relator corroborou o 

entendimento manifestado pela Secretária de Atos e Pessoal e pela Secretária de Contas de Gestão , 

seguido pelo MPC, para assim responder ao Consulente: (1) as parcelas rescisórias correspondentes ao 

saldo de salário e à gratificação natalina (décimo terceiro), por se tratarem de verbas de natureza 

remuneratória, devem ser contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, razão pela 

qual devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF/88; e (2) As 

parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas e/ou proporcionais, ambas 

com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de verbas de natureza indenizatória, em 

função da perda da condição de servidor ou empregado, devem ser contabilizadas no elemento 94 – 

indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não devem ser computadas no limite imposto pelo § 

1º do art. 29-A da CF  (Acórdão-Consulta nº 00001/20. Processo nº 09087/19, Rel. Maurício Oliveira 

Azevedo, 12.2.20). 

 

 

Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública municipal 

 

Em Consulta, o Prefeito de São Francisco de Goiás apresentou indagações a respeito dos serviços de 

reordenação e manutenção luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, quais sejam: (a) 

possibilidade de classificação como serviço comum e contratação por pregão presencial; (b) se a 

prestação de serviços pode ser considerada como de caráter continuado; (c) se é possível condicionar o 

pagamento à efetiva redução dos valores despendidos com a iluminação pública após a reordenação 

luminotécnica e (d) se o pagamento poderá ser realizado mediante as receitas auferidas pela 

Contribuição para Iluminação Pública (CIP). O Revisor apresentou proposta de voto com base na Lei 

nº 8.666/93, na RN nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na ABNT 

NBR nº 5101/2018, corroborando com a manifestação da SFOSEng. Em relação ao questionamento 

(a) afirmou ser possível a realização de Pregão Presencial para os serviços de reordenação (adequação) e 

manutenção luminotécnica, com base nos itens IV a VI da resposta ao AC-CON nº 09/2011, que trata 

da possibilidade de utilização do pregão para obras e serviços de engenharia em geral. Contudo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09087/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09087/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=406808
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=406808
https://www.tcmgo.tc.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/79f82ede-664d-4dc5-829f-2726f395362b/00512.PDF
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salientou que os objetos não devem ser licitados conjuntamente, posto que na reordenação há a 

contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da iluminação 

pública, e na manutenção há a contratação para execução. Em resposta ao item (b) concluiu que os 

serviços de reordenação (adequação) da iluminação pública não são considerados de caráter 

continuado, por estarem relacionados à execução de serviços discriminados em projeto específico, com 

finalidade própria e fim determinado. Pontuou, entretanto, que os serviços de manutenção possuem 

caráter continuado, por serem executados de forma rotineira e permanente e serem essenciais para a 

integridade do patrimônio público. Em relação ao questionamento (c) afirmou que, no âmbito da Lei nº 

8.666/93, não é possível condicionar o pagamento desse tipo de serviço à aferição da respectiva 

redução dos valores despendidos com a iluminação pública. Por fim, em resposta ao item (d) 

considerou que os contratos administrativos relativos à prestação de serviços de reordenação e 

manutenção da iluminação pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser pagos com recursos 

provenientes da arrecadação da CIP/COSIP, enquanto pendente o julgamento do RE nº 666.404-RG 

no STF. A proposta de Voto foi aprovada por unanimidade  (Acórdão-Consulta nº 00002/20. Processo 

nº 18319/18, Rel. Cons. Maurício Oliveira Azevedo. Rev. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 

19.2.2020). 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 08/19  

  

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 

06/20, aprovou o Enunciado de Súmula nº 08/19, nos seguintes termos: “Admite-se a inexigibilidade do 

procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade 

dos serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93”. 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 09/19 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 

06/20, aprovou o Enunciado de Súmula nº 09/19, nos seguintes termos: “Admite-se a inexigibilidade do 

procedimento licitatório para contratação de serviços contábeis pela Administração Pública com base na singularidade dos 

serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93”. 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição e requisitos dos 

cargos oferecidos 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4179476
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18319/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18319/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18319/2018
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/RA-06-20-Aprova-o-enunciado-de-sum%C3%BAla-n%C2%BA-08-e-09.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/RA-06-20-Aprova-o-enunciado-de-sum%C3%BAla-n%C2%BA-08-e-09.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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O TCMGO, em análise de Edital de Concurso Público, realizado pelo município de Mutunópolis, 

deferiu medida cautelar pleiteada pela Secretaria de Atos de Pessoal, com vistas a determinar a imediata 

suspensão do certame. No exame dos elementos ensejadores da concessão da tutela provisória, 

considerou que as irregularidades, se não sanadas conduziriam à nulidade do processo ou implicariam 

em reais prejuízos aos candidatos, à Administração Municipal e haveria consequente dano ao interesse 

público. Pontuou que o poder público é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de 

julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos. Após estudo preliminar, 

foramdetectados diversas irregularidades no edital. O Relator estabeleceu prazo para que os 

responsáveis apresentassem a legislação pertinente com as correções necessárias ou comprovassem as 

providências relativas à retificação do edital, nos seguintes pontos: (a) ausência de área de formação 

específica na legislação municipal que cria o cargo de professor; (b) divergência entre a Lei Municipal 

nº. 795/2011 e o edital referente ao requisito de escolaridade previsto para investidura no cargo de 

Auxiliar de Secretária; (c) ausência de previsão para a devolução da taxa de inscrição nas hipóteses de 

pagamento fora do prazo ou em duplicidade no concurso público; (d) inexistência de vagas destinadas 

ao cadastro de reserva técnica e (e) incompatibilidade entre os vencimentos dos cargos ofertados com o 

explicitado no edital. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00434/20. Processo nº 

16331/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 5.2.20 ). 

 

 

Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva de veículos 

do município 

 

Tratam os autos de Auditoria de Conformidade, visando apurar eventuais irregularidades no Pregão 

Presencial nº 011/2017 de Goiânia, cujo objeto era a contratação de empresa para prestação de serviços 

terceirizados, de caráter continuado, para implantação, administração e gerenciamento eletrônico 

destinado à manutenção corretiva, preventiva e preditiva automotiva em geral. Baseado no Relatório de 

Inspeção da Equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município, o Relator constatou a 

inexistência de fiscalização adequada referente à execução do contrato e a ausência de verificação do 

real desempenho dos fiscais pelo Sistema de Controle Interno. Constatou também, a inexistência de 

documento que ateste a criação de rotinas administrativas para que os diretores e gestores tenham 

condições de controlar os orçamentos aprovados.  Determinou-se à Secretaria de Licitações e 

Contratos, por meio de monitoramento, que verifique o cumprimento das obrigações e deliberações 

acordadas, estando os responsáveis sujeitos à aplicação de multa, conforme os incisos X e XIV do art. 

47-A da Lei Estadual nº 15.958/17, nos seguintes termos: (a) Se há demonstração do Controle Interno 

do município de que efetivamente, os fiscais do contrato (representantes da Administração) estão 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 

67, § 1º, da Lei nº 8.666/93; (b) se está havendo fiscalização sobre o número mínimo de orçamentos 

observado e se os preços estão condizentes com os praticado no mercado, evitando-se o 

direcionamento das compras e a escolha de uma única empresa/oficina credenciada; e (c) se for 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16331/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16331/2019
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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instituído, pelo Controle Interno municipal um fluxo administrativo padronizado para que os diretores 

e gestores de cada órgão efetivamente controlem os serviços efetuados, as peças e os acessórios 

utilizados na sua frota, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa, 

com vistas a criar um “banco de dados” do histórico de cada veículo em cada órgão municipal. O voto 

foi aprovado por unanimidade  (Acórdão nº 00579/19. Processo nº 17294/19, Rel. Cons. Daniel 

Augusto Goulart, 12.2.20). 

 

Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de gastos com 

pessoal 

 

 

Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Atos de Pessoal, sobre 

quadro persistente de excesso de gastos com pessoal no município de Santo Antônio do Descoberto. A 

análise dos índices do município revela que por dez quadrimestres consecutivos o Poder Executivo 

extrapolou o percentual máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, sem que 

fossem tomadas as medidas necessárias para diminuir o percentual excedente. Os elementos contidos 

nos autos demonstraram a existência de outras irregularidades na gestão de pessoal na municipalidade, 

quais sejam: (1) provimento desordenado de servidores comissionados em desvio de função; (2) 

servidores em cargos comissionados sem previsão legal; (3) concessão irregular de horas extras; (4) 

burla ao princípio do concurso público; (5) pagamento irregular de gratificação a servidores efetivos e 

comissionados; e (6) atraso salarial dos servidores púbicos. O Relator salientou que o art. 169 da CF/88 

regulamenta as medidas e os prazos a serem observados pela Administração caso o limite de gastos 

com pessoal extrapole os percentuais dispostos na LRF, como a redução em pelo menos vinte por 

cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e, posteriormente, caso necessária, 

a exoneração dos servidores não estáveis. Diante da inexistência de medidas tomadas pelos gestores 

para a retomada do índice aos níveis autorizados pela legislação, e verificada a plausibilidade do direito e 

o perigo da demora, o Relator acatou o pedido apresentado pela concessão da medida cautelar, nos 

termos do art. 56 da LOTCMGO. Determinou, ainda, que o Poder Executivo: (a) se abstenha de 

conceder novas gratificações amparadas no art. 51 da Lei Municipal nº 180/93; (b) suspenda o 

pagamento de todas as gratificações eventualmente conferidas à margem de qualquer ato secundário 

(decreto, portaria, etc); que as atribua aos beneficiários e fixe seus limites, tendo em vista que referida 

norma não estabelece de forma precisa os parâmetros de estipulação do valor da gratificação e, ainda, 

dispõe que o Chefe do Poder Executivo poderá determinar de forma unilateral o valor, por meio de ato 

infralegal; (c) suspenda o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos professores incumbidos 

de função gratificada, tendo em vista previsão legal que estabelece a sua não cumulatividade; e (d) se 

abstenha de pagar horas extras aos agentes públicos municipais, salvo quando estes pagamentos 

extraordinários sejam indispensáveis à manutenção de serviços essenciais, e que justifique a despesa por 

meio de procedimento administrativo próprio e individualizado. O voto foi aprovado por unanimidade  

(Acórdão nº 00819/20. Processo nº 10786/19, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 19.2.20). 

 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17294/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17294/2019
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/10786/2019
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Pregão Eletrônico – Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato   

 

Foi instaurada Tomada de Contas Especial, em razão da constatação de superfaturamento, no valor de 

R$ 882.800,00, no contrato celebrado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a aquisição de 2.500 

notebooks, destinados a professores da rede municipal de educação. O Relator considerou irregulares 

as contas de responsabilidade dos Secretários de Educação e de Licitações e Compras do município; do 

gestor do contrato; do pregoeiro e da empresa contratada, além de imputar débito solidáriodo valor 

pago a maior. Entendeu ter havido descumprimento aos art. 63 e 64 da Lei nº 4.320/64, e das 

disposições contidas no art. 40, X, §2º, II, e 48 c/c arts. 43, IV, 66, 70 e 96, I, todos da Lei nº 8.666/93.  

Constatou, ademais, as seguintes irregularidades: restrição ao caráter competitivo da licitação; (a) 

ausência de nova publicação do ato convocatório; e (b) reabertura do prazo inicialmente estabelecido, 

após as alterações promovidas; (c) não cumprimento pela licitante vencedora da exigência de possuir 

central telefônica própria para abertura de chamadas técnicas; e (d) desclassificação indevida de 

licitantes por não apresentarem amostra no prazo exigido. Determinou a aplicação de multas ao 

pregoeiro e ao Secretário Municipal de Educação, por descumprimento ao §4º do art. 21 da Lei nº 

8.666/93 e dos arts. 3º, IV e 4º, VII e XI da Lei nº 10.520/02. Entendeu que o simples “atesto” do 

Chefe do Executivo Municipal para a realização do procedimento licitatório não possui materialidade 

suficiente para inseri-lo na cadeia causal das irregularidades constatadas, independente da teoria adotada 

(seja a da causalidade adequada ou a da interrupção do nexo causal), nos termos do decidido pelo 

TCMGO nos Acórdãos nº 06715/17 e 02179/2018. Por fim, recomendou à Administração Municipal 

de Aparecida de Goiânia que em licitações futuras, abstenha-se de promover a excessiva descrição de 

características técnicas dos itens no termo de referência a ser veiculado, por serem incompatíveis com o 

pregão e poderem ser interpretadas como direcionamento da licitação. O voto foi aprovado por maioria 

qualificada  (Acórdão nº 00828/2020. Processo nº 17390/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 

19.2.2020 ) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STJ - Credenciamento. Hipótese de inexigibilidade de licitação. Critérios de Classificação 

previstos em edital. Ilegalidade  

 

O estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de licitantes em credenciamento é ilegal. 

O credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação não prevista no rol exemplificativo no art. 

25 da Lei nº 8.666/1993, amplamente reconhecida pela doutrina especializada e pela jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Segundo a doutrina, o sistema de credenciamento, como forma de 

inexigibilidade de licitação, torna inviável a competição entre os credenciados, que não disputam os 

preços, posto que, após selecionados, a Administração Pública se compromete a contratar todos os que 

atendam aos requisitos de pré-qualificação. Segundo o TCU, para a utilização do credenciamento 

devem ser observados requisitos como: i) a contratação de todos os que tiverem interesse e que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17390/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17390/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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satisfaçam as condições fixadas pela Administração, não havendo relação de exclusão; ii) garantia de 

igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço 

por ela definido; iii) demonstração inequívoca de que as necessidades da Administração somente 

poderão ser atendidas dessa forma. Com efeito, sendo o credenciamento modalidade de licitação 

exigível em que há inviabilidade de competição, ao mesmo tempo em que se admite a possibilidade de 

contratação de todos os interessados em oferecer o mesmo tipo de serviço à Administração Pública, os 

critérios de pontuação exigidos em edital para desclassificar a contratação da empresa já habilitada 

mostra-se contrário ao entendimento doutrinário e jurisprudência esposado (STJ. Plenário, 03.12.2019. 

RESp nº 1.747.636-PR. Relator Min. Gurgel de Faria, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 662 ). 

 

 

TCEMG - É possível a revisão de concessão de aposentadoria por invalidez, mediante 

apresentação de certidão de tempo de contribuição que demonstre o recolhimento por período 

anterior ainda não contabilizado  

 

Trata-se de Consulta encaminhada por diretor-geral de instituto municipal de previdência de servidores 

públicos, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “ É possível a revisão para inclusão de 

tempo anterior e recálculo de benefício de aposentadoria por invalidez, com a utilização de CTC 

apresentada após a concessão? ” Observadas as disposições regimentais vigentes, a Consulta foi 

admitida e o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente destacou que a aposentadoria por 

invalidez tem hierarquia constitucional e sua redação já foi alterada pelas Emendas Constitucionais 

n. 20/98 e n. 41/03, o que implicou significativas alterações nas regras de concessão e de cálculo dos 

proventos de aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, de moléstia profissional 

ou de doença grave, contagiosa ou incurável, que passaram da integralidade da remuneração para a 

média de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições, para então retornar ao valor total da 

última remuneração no cargo efetivo. De outro lado, nos casos de invalidez resultante de fatores outros 

que não os destacados pelo inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição, a concessão da aposentadoria 

sempre esteve atrelada à proporcionalidade dos proventos – em relação ao tempo de serviço, pela 

redação original, ou ao tempo de contribuição, desde a EC n. 20/98. Destacou, ainda, que a 

proporcionalidade dos proventos é aplicada sobre todo o tempo de contribuição de que dispõe o 

servidor no momento em que passa a fazer jus à aposentadoria por invalidez, ainda que os 

recolhimentos tenham se efetivado por vínculos diferentes e até mesmo para regimes previdenciários 

distintos. Com efeito, alteou que, caso o segurado logre demonstrar o recolhimento de contribuições 

previdenciárias anteriores, cabe ao órgão concedente reconhecê-las para todos os fins, porquanto 

abrangidas pelo direito adquirido – inclusive definição da modalidade de aposentação e cálculo dos 

proventos proporcionais – revisando o ato concessório, se necessário para a correção de situação 

prejudicial, conforme tese fixada por esta Corte, durante a emissão de parecer na Consulta n. 838981, 

no sentido de que é possível a revisão de aposentadoria em face de comprovação posterior de tempo de 

contribuição. Ademais, explanou que, como consequência da aplicação da garantia do direito adquirido 

à esfera previdenciária, especialmente à vista do direito intertemporal, foi desenvolvido o princípio do 
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direito adquirido ao melhor benefício, segundo o qual, preenchendo o servidor os requisitos para a 

aposentadoria, esta deve ser concedida ou revisada de modo a conferir-lhe a maior renda possível, 

orientação expressamente adotada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na redação 

da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/15. Nesse mesmo contexto, evidenciou o julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 630501, com repercussão geral reconhecida, no qual o Supremo Tribunal 

Federal reafirmou a garantia do direito adquirido ao melhor benefício, a ser preservada inclusive pela 

via da revisão. À vista dessas ponderações, levando em conta a jurisprudência e a legislação aplicável, 

considerou possível a revisão da concessão de aposentadoria por invalidez, mediante apresentação de 

certidão de tempo de contribuição que demonstre recolhimento por período anterior ainda não 

contabilizado, com o consequente recálculo dos proventos. Em caráter complementar, ressalvou que o 

direito à revisão da aposentadoria para reconhecimento de direito adquirido ao tempo de contribuição 

não é atingido pela prescrição, que alcança tão somente as relações patrimoniais dele decorrentes, 

consistentes nas prestações mensais do benefício, conforme conteúdo da Súmula n. 85 do Superior 

Tribunal de Justiça que reconhece, portanto, a imprescritibilidade do fundo de direito em relações de 

trato sucessivo, como é o caso da aposentadoria por invalidez, incidindo a prescrição somente sobre as 

parcelas do benefício devidas há mais de cinco anos, contados do requerimento, para as quais o prazo 

prescricional renasce mensalmente. O voto do relator foi aprovado por unanimidade.  (TCEMG. 

Plenário, Consulta n. 1072612, Rel. Cons. Cláudio Couto Terrão, 04.12.2019, Informativo de 

Jurisprudência do TCEMG nº 208). 
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